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CREUER DANUBIEuropa

28 desembre
Data de sortida

Durada 6 dies

Viena, 13 de febrer de 1867. La guerra 
amb Prússia encara impregna de pessi-
misme l’atmosfera enrarida de la ciutat. 
Reunida a la sala Diana, l’orquestra crea-
da pels germans Josef i Eduard Strauss 
observa atenta la batuta del director Ru-
dolf Weinburm. El públic aguanta l’alè 
mentre les primeres notes del Danubi Blau 
omplen d’alegria i color fins al darrer racó 
de la sala. La presentació en societat del 
vals és un èxit. Pocs dies després s’edi-
ten un milió de còpies de la partitura de 
Johann Strauss. Només un riu com el Da-
nubi pot inspirar el vals vienès més famós 
de la història.
El Danubi és el segon riu més llarg d’Eu-
ropa després del Volga, i probablement 
el més internacional de tots. Des del seu 
naixement a la Selva Negra recorre 2.888 
quilòmetres fins al mar Negre. Gairebé tota 
l’Europa Central forma part dels 817.000 
km² de la seva immensa conca fluvial, fent 
del riu l’element geogràfic central de bona 

part de la història del continent. El que us 
proposem és un creuer per navegar les 
tranquil·les aigües d’aquest riu extraordi-
nari des de la ciutat imperial de Viena, fins 
a Budapest i Bratislava, tot descobrint el 
particular ambient festiu que precedeix les 
festes de Nadal.
El nostre vaixell serà l’MS Vivaldi de la 
companyia de creuers fluvials Croisi Eu-
rope, una nau de 110 metres d’eslora i 3 
cobertes amb capacitat per a 176 passat-
gers. 

Si ens acompanyeu en aquesta experièn-
cia inoblidable volarem a Viena i descobri-
rem l’esplendor imperial de l’antiga capital 
dels Habsburg; arribarem a Budapest per 
visitar els racons més evocadors de la 
Perla del Danubi; i continuarem el viatge 
fins a Bratislava per conèixer la descone-
guda capital d’Eslovàquia.
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